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Je�li moje procesy umysłowe s� całkowicie zdetermi-

nowane przez ruchy atomów w moim mózgu, to nie 

mam �adnej racji do przypuszcze�, i� moje s�dy s�
prawdziwe, [...] a zatem tak�e do przypuszcze�, i� mój 

mózg składa si� z atomów. 

J. B. S. H a l d a n e 

Swoista moda na naturalizm w �wiecie filozofii powoduje, �e jego wy-

znawcy, zachły�ni�ci powodzeniem nauk szczegółowych, wydzieraj�cych 

stopniowo �wiatu jego tajemnic�, uwa�aj�, �e to, co wymyka si� ich rachun-

kowi, nie istnieje. Zabawa w formułowanie argumentów przeciwko istnieniu 

Boga przestaje ju� zajmowa� naturalistów, a problem istnienia Boga zdaje 

si� schodzi� ze sceny filozoficznych poszukiwa�. W ostateczno�ci Bóg ak-

ceptowany jest jako element �wiata wró�ek lub elfów, o których opowiada 

si� dzieciom bajki na dobranoc (ale tylko tym mniej dociekliwym lub bar-

dziej �pi�cym). Wydaje si�, �e problem istnienia Boga nie polega dzi� na 

tym, �e jego obro�cy musz� si� zmaga� z nieuprawnionymi zarzutami bł�d-

nie ujmuj�cymi filozoficzne my�lenie o Bogu (co np. w XVII wieku skłoniło 

Leibniza do napisania Teodycei), lecz raczej na tym, �e ginie on naturaln�
�mierci� przy akompaniamencie nietzschea�skiego zakl�cia: „Bóg umarł”, 

przywoływanego przez naturalistycznych szamanów. Sam jednak naturalizm 

nie jest stanowiskiem pozbawionym wewn�trznych problemów, a jako ter-

min filozoficzny jest chyba jednym z najtrudniejszych do zdefiniowania. 

Niektórzy myl� poj�cie naturalizmu z materializmem, co nie wydaje si� by�
słuszne. Naturalista bowiem nie powie dzi�, �e wszystko zło�one jest z ma-
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terii, lecz raczej, �e wszystko, co istnieje, mo�na wyja�ni� w ramach aktual-

nej i przyszłej fizyki, która jest jednocze�nie dla niego najogólniejsz� teori�
�wiata. Z tego mo�na wysnu� wniosek, �e zdaniem naturalisty nie istnieje 

nic, co nie dałoby si� wyja�ni� przez współczesne nauki przyrodnicze
1
. 

Naturalizm w ten sposób rozumiany podtrzymuje ontologi� tego, co fizyczne 

(obiektów i ich własno�ci, układów obiektów i własno�ci tych obiektów), 

a w słabszej wersji głosi, �e rzeczywisto�� w swej strukturze i własno�ciach 

okre�lona jest przez to, co fizyczne (poniewa� istniej� obiekty, własno�ci 

i zdarzenia, np. utwory muzyczne, które nie s� w pełni fizyczne, cho� mog�
by� ukonstytuowane przez to, co fizyczne)

2
. 

Wybitny filozof ameryka�ski Alvin Plantinga sformułował ostatnio jeden 

z najbardziej oryginalnych i przekonuj�cych argumentów przeciwko takiej 

formie naturalizmu, która przyjmuje prawdziwo�� teorii ewolucji
3
. Celem 

tego argumentu, zwanego ewolucyjnym argumentem przeciwko naturalizmo-

wi, jest wykazanie, �e naturalistyczne wyja�nienie naszych mechanizmów 

poznawczych jest samoobalaj�ce: skoro system poznawczy człowieka po-

wstał na drodze procesów ewolucyjnych, celem za� tych procesów jest prze-

trwanie człowieka, a nie prawdziwo�� jego przekona�, to mo�na w�tpi�

w prawdziwo�� wszystkich przekona�, w tym równie� wyja�nienia natura-

listycznego. Podtrzymywanie koniunkcji teorii ewolucji i naturalizmu wy-

daje si� nieracjonalne, poniewa� naturalista sam dostarcza racji za tym, by 

w�tpi� w to, co twierdzi. Wszystkie jego przekonania, w�ród których znaj-

duje si� przekonanie o nieistnieniu Boga, nie mog� by� wiarygodne. Natura-

lizm w poł�czeniu z ewolucjonizmem jest zatem stanowiskiem uwikłanym 

w wiele problemów.

W niniejszym artykule podejm� prób� przedstawienia argumentu Plan-

tingi. Rozpoczn� od przypomnienia podobnego argumentu, który pół wieku 

wcze�niej sformułował Clive Staples Lewis. Nast�pnie omówi� szczegóły 

argumentacji Plantingi i główne kontrowersje z ni� zwi�zane. W ostatniej 

cz��ci zastanowi� si� nad relacj� mi�dzy naturalizmem a teizmem.  

1 W. P. A l s t o n, What Is Naturalism that We Should Be Mindful of It?, http://www.origins.org/ 

articles/alston_naturalism.html, s. 7. 
2 Zob. T. S z u b k a, Fizykalizm, [w:] Leksykon Filozofii Klasycznej, red. J. Herbut, Lublin 

1997, s. 244.  
3 A. P l a n t i n g a, Reply to Beilby’s Cohorts, [w:] Naturalism Defeated? Essays on Plan-

tinga’s Evolutionary Argument Against Naturalism, ed. J. Beilby, Ithaca–London 2002, s. 205. 
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I. CLIVE STAPLES LEWIS I NATURALIZM 

Rozwa�aj�c zagadnienie cudów, Clive Staples Lewis okre�la naturalizm 

jako twierdzenie, �e oprócz natury, która jest wszechogarniaj�cym, przyczy-

nowo powi�zanym układem rzeczy czasoprzestrzennych, powstałym i trwa-

j�cym bez zewn�trznej wobec niego przyczyny, nic wi�cej nie istnieje
4
. 

Lewis twierdzi nast�pnie, �e je�eli istniej� rzeczy, których nie sposób wy-

ja�ni� za pomoc� terminologii wszechogarniaj�cego układu rzeczy, to natu-

ralizm musi upa��. Zauwa�a on, �e naturalista posługuje si� deficytowym 

poj�ciem umysłu, który – jak ka�da inna rzecz – jest tylko produktem tego 

wszechogarniaj�cego układu rzeczy. Oznacza to, �e umysł nie jest czym�
samodzielnym w takim sensie, w jakim wszech�wiat jest samodzielny. 

Samodzielno�� wszech�wiata wynika za� z tego, �e jest on czym� rozum-

nym. Dlatego nie mo�emy mówi� o samodzielno�ci i rozumno�ci umysłu 

w takim sensie, w jakim mo�emy mówi� o samodzielno�ci i rozumno�ci 

wszech�wiata. Jedynie układ rzeczy, jakim jest natura, mo�e by� czym�
samodzielnym i rozumnym w takim sensie, w jakim cało�� posiada cechy, 

których nie posiada cz��� (tak� cz��ci� jest zarówno kropla deszczu, jak 

i umysł ka�dego z nas). Wszystkie przekonania i uczucia, jako cz���
wszech�wiata, s� niesamodzielne, poniewa� brakuje im tego, co posiada 

w pełni wszech�wiat – pierwiastka racjonalno�ci, dlatego najwspanialszy 

przykład my�lenia naukowego jest równie irracjonalny, jak rojenia szale�ca. 

Je�li naturalizm jest prawdziwy, to szale�cy, jak i naukowcy znajduj� si�
w tej samej sytuacji: prawdopodobie�stwo prawdziwo�ci ich przekona� jest 

jednakowo niskie. Lewis zarzuca naturalistom równie� to, �e zapominaj�
o poj�ciu prawdy, które jego zdaniem musimy przyj��, je�li chcemy mówi�
o rzetelnym my�leniu i wnioskowaniu. Naturalista odpowie na to, �e nie 

zale�y mu na prawdzie, lecz raczej na tym, by nasze umiej�tno�ci poznawcze 

pozwalały nam utrzyma� si� przy �yciu. Skoro jednak naturalista nie głosi 

naturalizmu jako teorii prawdziwej, to – jak zauwa�a Lewis – tak naprawd�
nie mamy o czym z nim dyskutowa�: „Mo�na dyskutowa� z człowiekiem, 

który twierdzi, �e ry� jest niezdrowy, lecz nie ma konieczno�ci ani potrzeby 

dyskutowa� z człowiekiem, który twierdzi: Ry� jest niezdrowy, lecz nie 

twierdz�, �eby to było prawd�”5
. Je�li naturalista nie ro�ci sobie pretensji do 

prawdy, to o czym w takim razie my�li, pisz�c np. ksi��ki o fotonach czy od-

4 C. S. L e w i s, Cudy. Wprowadzenie ogólne, tł. S. Pacuła, Warszawa 1958, s. 19. 
5 Tam�e, s. 38. 
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ległych mgławicach? Czy jego celem nie jest dotarcie do prawdy na temat 

badanych zjawisk? – pyta Lewis. Skoro ich celem nie jest prawdziwo��
przekona�, stanowisko, które podtrzymuj�, nie jest prawdziwe, dlatego nie 

zasługuje na powa�ne traktowanie. Wydaje si�, �e „przyci�ni�ty do muru” 

naturalista wikła si� w sprzeczno�ci i w rezultacie nie do ko�ca wiadomo, co 

tak naprawd� twierdzi oraz jak� rol� przypisuje poj�ciu prawdy. 

II. NATURALIZM I PORA�KA RACJONALNO	CI

  

Zgodnie ze współczesn� teori� ewolucji człowiek jako istota ludzka roz-

win�ł si� z pierwotnie jednokomórkowych form �ycia poprzez takie mecha-

nizmy jak naturalna selekcja i przypadkowa mutacja genetyczna. W procesie 

naturalnej selekcji wi�kszo�� z tych mutacji została wyeliminowana, nato-

miast reszta przystosowała si� do post�puj�cych zmian i podwy�szyła sto-

pie� sprawno�ci. Tak powstały i rozwin�ły si� równie� nasze umiej�tno�ci 

poznawcze.  

Zdaniem Plantingi teistyczny pogl�d, �e Bóg stworzył nas na swój obraz, 

jest zgodny z powy�szym ewolucyjnym wyja�nieniem naszej genezy. Nie ma 

rozd
wi�ku mi�dzy teori� ewolucyjn� a ide�, �e Bóg stworzył nas i nasze 

umiej�tno�ci poznawcze w taki sposób, i� istnieje zgodno�� mi�dzy naszym 

poznaniem a rzeczywisto�ci�. Natomiast je�eli przyjmiemy prawdziwo��

naturalizmu, musimy równie� przyj�� tez�, �e Bóg nie istnieje, a skoro Bóg 

nie istnieje, nie ma równie� kogo�, kto kontroluje i kieruje biegiem ewo-

lucji. Istnieje zatem niskie prawdopodobie�stwo, �e nasze władze poznaw-

cze, wytworzone w toku ewolucji, dostarczaj� nam prawdziwych przeko-

na�. Wszystkie przekonania, równie� przekonania naturalistów, s� wytwa-

rzane przez władze poznawcze, co do których wiarygodno�ci nie mo�emy 

mie� �adnej pewno�ci. Dlatego mówienie o racjonalno�ci przekona� natura-

listy jest wysoce ryzykowne, nie spełniaj� one bowiem standardów racjo-

nalno�ci, które sam naturalista uznaje za obowi�zuj�ce. Wszystko wskazuje 

wi�c na to, �e naturalizm jest stanowiskiem samoobalaj�cym i nie mo�na go 

racjonalnie zaakceptowa�. 
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III. RACJONALNO	� JAKO FUNKCJA WŁA	CIWA 

I JAKO UZASADNIENIE 

Jak zauwa�a Plantinga, o racjonalno�ci przekona� mo�na mówi� w dwo-

jakim znaczeniu. W pierwszym znaczeniu osoba mo�e by� przekonana, �e jej 

przekonania s� rzetelne, kiedy jej władze poznawcze funkcjonuj� wła�ciwie 

pod pewnymi wzgl�dami w pewnych okoliczno�ciach. W drugim znaczeniu 

racjonalno�� przekona� gwarantuje ich prawdziwo��. W pierwszym znaczeniu 

racjonalno�� jest konieczna, ale niewystarczaj�ca dla jej uzasadnienia. 

Przekonanie w tym przypadku nie jest jeszcze prawdziwe, tzn. �e przekonanie 

mo�e by� zarazem fałszywe i racjonalne. Prawdziwo�� osi�ga wtedy, gdy jest 

uzasadnione, i to jest racjonalno�� w drugim, mocniejszym znaczeniu. 

Przyjrzyjmy si� najpierw pierwszemu znaczeniu „racjonalno�ci”. Czy nie 

wydaje si�, �e naturalista mo�e by� w tym sensie racjonalnie przekonany 

o rzetelno�ci swoich władz poznawczych? Czy nie mo�e kontynuowa� swo-

ich czynno�ci poznawczych, ufaj�c �wiadectwu zmysłów i pami�ci, pomimo 

�e ma podstawy, aby przypuszcza�, i� jego przekonania s� fałszywe, a jego 

sytuacja poznawcza przypomina sytuacj� mózgu w probówce sterowanego 

przez zło�liwych naukowców z odległej cywilizacji? Plantinga uwa�a, �e nic 

nie stoi na przeszkodzie, aby uzna� przekonania naszego naturalisty za 

racjonalne w pierwszym sensie.

Ale czy to oznacza z kolei, �e Plantinga nie ma racji, gdy mówi, �e natu-

rali�cie nie mo�na przypisa� rzetelnych przekona�? Aby odpowiedzie� na to 

pytanie, omawia on pewien przykład zaproponowany przez Williama Tal-

botta
6
. Przypu��my, �e jeste�my przekonani, i� XX jest narkotykiem powo-

duj�cym powa�ne zaburzenia poznawcze u osoby, który go za�yła. Co 

wi�cej, godzin� po za�yciu XX funkcje poznawcze tej osoby przestaj� by�
wiarygodne. Dodajmy równie�, �e XX uniemo�liwia wykrycie owego braku 

wiarygodno�ci funkcji poznawczych. Wyobra
my sobie teraz kogo�, kto jest 

przekonany, �e za�ył XX i �e 90% tych, którzy go za�yli ma mało wiary-

godne władze poznawcze, chocia� nie s� zdolni tego wykry�. W takiej sytu-

acji osoba mo�e nadal tworzy� przekonania na bazie percepcji czy pami�ci 

i w pewnym sensie mo�e te� nadal ufa� rzetelno�ci swoich umiej�tno�ci po-

znawczych. Plantinga uwa�a, �e tego wła�nie wymaga racjonalno�� w pierw-

szym sensie. W tym sensie zachowanie poznawcze tej osoby jest całkowicie 

racjonalne. Z drugiej jednak strony – czy jej zdolno�ci poznawcze w tym 

6 W. J. T a l b o t t, The Illusion of Defeat, [w:] Naturalism Defeated?, s. 153-164. 
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przypadku s� rzetelne? Jest ona przekonana, �e wi�kszo�� tych, którzy za�yli 

XX, nie ma racjonalnych przekona�, nie wie jednak, �e jej przypadek ró�ni 

si� od pozostałych. Nasuwa si� pytanie: czy racjonalno�� nie wymaga, by ta 

osoba porzuciła roszczenie do posiadania przekonania o rzetelno�ci swoich 

umiej�tno�ci poznawczych w jej przypadku? 

Plantinga uwa�a, �e ta w�tpliwo�� uzasadnia odró�nienie dwóch sensów 

racjonalno�ci. To, �e przekonanie jest tworzone przez władze poznawcze funk-

cjonuj�ce wła�ciwie w odpowiednim �rodowisku epistemicznym, jest koniecz-

ne, ale niewystarczaj�ce dla jego uzasadnienia. Dzieje si� tak dlatego, �e w�ród 

naszych mechanizmów poznawczych s� równie� takie, których celem nie jest 

wytwarzanie prawdziwych przekona�, lecz przekona� z jak�� inn� u�yteczn�
cech�, która pomo�e nam przetrwa�. W tym sensie przekonania fałszywe wy-

twarzane, by umo�liwi� nam kontynuowanie �ycia, s� racjonalne. Aby wy-

ja�ni�, czym s� takie przekonania i jak� rol� odgrywaj�, Plantinga odwołuje si�
do wizji �wiata i człowieka zaproponowanej przez Zygmunta Freuda.

Z perspektywy psychoanalizy Freuda człowiek został niejako wrzucony 

w zimny i bezduszny �wiat, w którym natura nie troszczy si� o niego ani tro-

ch�, nara�aj�c go na stres, chorob�, cierpienie, co ko�czy si� �mierci�. �ycie 

pozbawione iluzji (a zatem przekona� fałszywych) byłoby nie do zniesienia, 

dlatego człowiek projektuje obraz Boga, który stworzył �wiat i ludzi, opie-

kuje si� nami, b�d�c dla nas Ojcem, a my Jego dzie�mi. Uformowanie ta-

kiego przekonania nie oznacza, zdaniem Freuda, naszego bł�du poznaw-

czego, polegaj�cego na tym, �e padli�my ofiar� nieprawidłowego funkcjono-

wania naszych zdolno�ci poznawczych, jest to bowiem przekonanie – nie ma 

znaczenia czy prawdziwe – które pomaga nam przetrwa� w tym okrutnym 

�wiecie. Takie przekonania, cho� spełniaj� wymogi bycia racjonalnymi 

w sensie spełniania wła�ciwej funkcji, nie s� przekonaniami, których celem 

jest prawda, dlatego nie mo�na przypisa� im cechy uzasadnialno�ci.  

Wracaj�c do przykładu podanego przez Talbotta, Plantinga stwierdza, �e 

maj�c tak� struktur� poznawcz�, nie potrafimy wła�ciwie kontynuowa� na-

szych czynno�ci poznawczych, poniewa� nie jeste�my przekonani, �e nasze 

umiej�tno�ci poznawcze s� rzetelne. Mówi�c ja�niej, nie jeste�my w stanie 

kontynuowa� tych czynno�ci, je�li nie jeste�my przekonani lub powa�nie 

w�tpimy w ich rzetelno��. Ka�da w�tpliwo�� odno�nie do tego, czy przekona-

nia s� racjonalne, mo�e jednak zosta� przezwyci��ona przez podkre�lenie, �e 

nie odnosi si� do tego, czy celem przekonania jest prawda. Dlatego – jak 

stwierdza Plantinga – osoba, która jest przekonana, �e za�yła XX, ma fał-

szywe przekonania, chocia� s� one racjonalne w takim sensie, w jakim mo�e-



ALVINA PLANTINGI EWOLUCYJNY ARGUMENT PRZECIWKO NATURALIZMOWI 25

my mówi� o racjonalno�ci jako funkcji wła�ciwej. W tym wypadku celem na-

szych przekona� nie jest prawda, lecz to, by nasze �ycie było kontynuowane.

IV. PORA�KA HUME’A 

Plantinga zauwa�a, �e naturalista, który dochodzi do tego, i� naturali-

styczno-ewolucyjne wyja�nianie rzetelno�ci przekona� jest mało wiary-

godne, ponosi pora�k� równie� co do czysto prawdziwo�ciowych warunków 

racjonalno�ci. Wyobra
my sobie, co si� dzieje, kiedy jaka� osoba zastanawia 

si� nad swoj� sytuacj� poznawcz� po za�yciu XX. Jest �wiadoma faktu, �e 

mo�e nadal przypuszcza�, i� jej przekonania s� rzetelne, ale w obliczu prze-

konania, �e za�yła XX i wstrzymała si� od przypisania rzetelno�ci przekona�
innym osobom, dochodzi do stwierdzenia, �e tym, co w istocie le�y u pod-

staw podtrzymywania przekonania o rzetelno�ci przekona�, jest fakt, i�
celem jego systemu przekona� nie jest prawda, lecz unikni�cie kl�ski po-

znawczej. Dlatego – stwierdza Plantinga – nie mo�e ona dłu�ej �ywi� prze-

konania o rzetelno�ci swych przekona�, a sytuacja ta przypomina nieco 

przypadek Davida Hume’a, który opieraj�c si� na do�wiadczeniu bł�dzenia 

po korytarzach kopalni, w przejmuj�cy sposób pyta:

Dok�d�e ja doszedłem i czym�e jestem? Z jakich przyczyn wywodzi si� moje istnienie i do 

jakiej kondycji powróc�? O czyje wzgl�dy mam si� ubiega� i czyjego gniewu winienem si�
ba�? Jakie istoty mnie otaczaj�? Na co mam wpływ i kto ma wpływ na mnie? Wszystkie te 

pytania wywołuj� zamieszanie w moim umy�le i zaczynam wyobra�a� sobie, �e znajduj� si�
w najbardziej opłakanej kondycji, jak� sobie tylko mo�na wyobrazi�; �e jestem otoczony 

najgł�bsz� ciemno�ci� i �e jestem całkowicie pozbawiony mo�no�ci władania mymi człon-

kami i władzami
7
.  

Hume wie, �e jego przekonania s� w�tpliwe, nie potrafi si� jednak od 

nich uwolni� i tylko natura mo�e rozproszy� te desperackie chmury. To ona, 

pisze Hume, 

leczy mnie z tej filozoficznej melancholii i z tego delirium, b�d
 rozlu
niaj�c to napi�cie 

umysłu, b�d
 odwracaj�c moj� uwag� �yw� impresj� mych zmysłów, co zaciera my�l 
o tych wszystkich chimerach. Oto jem obiad, oto gram tryk-traka, oto prowadz� roz-

mow� i jestem wesoły w towarzystwie moich przyjaciół
8
.  

7 D. H u m e, Traktat o naturze ludzkiej, przeł. Cz. Znamieroweski, Warszawa 1963, s. 348. 
8 Tam�e, s. 349. 
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Nawet najbardziej u�wiadomiona osoba, ci�gnie Hume, przyjmuje pocie-

szenie, jakie daje natura, chocia� wie, �e nie mo�e przysta� na t� powszech-

n� iluzj�. Dlatego nie pozostaje nic innego, jak przyj�� postaw� sceptyczn�. 
Pełen ironii dystans wobec rzeczywisto�ci i ostro�na podwójna mentalno��
stanowi� najogólniejsz� maksym�, według której �yje: 

Mog�, co wi�cej, nawet musz�, podda� si� biegowi przyrody i podporz�dkowa� moim 

zmysłom i memu rozumowi; i wła�nie w tym �lepym poddaniu wykazuj� najlepiej moj�
sceptyczn� dyspozycj� i moje sceptyczne zasady

9
.  

Plantinga zauwa�a, �e jest ironi� ludzkiego istnienia, i� nawet ci najbar-

dziej �wiadomi wiedz�, �e natura prowadzi nas w sposób nieunikniony do 

przekona� fałszywych lub w najlepsze w�tpliwych, ale nawet oni zdaj� sobie 

spraw� z tego, �e nie potrafi� oprze� si� jej pochlebstwom. Wyobra
my so-

bie jednak sytuacj�, gdy kto� niezabezpieczony lin� trzyma si� kurczowo 

pionowej �ciany góry, a w dole majaczy bezdenna przepa��. Czy w tej chwili 

mógłby pomy�le� w ten sposób: „Có�, nic na to nie poradz�, �e mam przeko-

nanie, i� je�eli rozlu
ni� r�k�, run� w przepa�� i rozbij� si� o skały, ale (mó-

wi�c z sardonicznym u�miechem) wiem te�, �e to my�lenie jest powodowane 

przez moj� natur� i dlatego nie mo�e by� brane powa�nie”. Uznajmy, �e 

Plantinga zadaje to pytanie w stron� Hume’a z sardonicznym u�miechem. 

W jakiej zatem sytuacji, zdaniem Plantingi, znajduje si� naturalista? Jego 

pora�ka racjonalno�ci jest pora�k� czysto prawdziwo�ciow�, tzn. naturalista 

nie tylko nie jest w stanie posiada� przekonania lub nawet przypuszcza�, �e 

ma rzetelne przekonanie, ale nie mo�e on nawet my�le�, �e jest prawdo-

podobne, by jego przekonania były prawdziwe. Podstaw� jego prze�wiadcze-

nia o rzetelno�ci przekona� jest fakt, �e celem jego systemu przekona� nie 

jest prawda, lecz unikni�cie kl�ski poznawczej. Gdy naturalista nie my�li 
o swoim epistemicznym poło�eniu, wtedy mo�e naturalnie przypuszcza�, �e 

jego przekonania s� prawdziwe, ulegaj�c naturze w znaczeniu wy�ej wyja-

�nionym. Natomiast gdy rozwa�a, czy jego stan epistemiczny funkcjonuje 

wła�ciwie, przyjmuje postaw� Hume’a, a to oznacza kl�sk� naturalizmu.

  

9 Tam�e, s. 349. 
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V. RELACJA MI�DZY PRZEKONANIAMI A ZACHOWANIEM 

  

Zagadnienie warto�ci tego, czy nasze przekonania wytworzone na drodze 

ewolucji s� wiarygodne, jest �ci�le zwi�zane z relacj� mi�dzy przekonaniami 

a zachowaniem. Naturali�ci, w�ród których znajduje si� Patricia Church-

land
10

, twierdz�, �e najwa�niejsze, co mo�emy powiedzie� o ludzkim mózgu, 

jest to, �e rozwija si� on w toku ewolucyjnych procesów. Celem tego roz-

woju jest jednak przede wszystkim adaptywne zachowanie, a nie prawdzi-

wo�� przekona�. Naturalna selekcja „nie dba” o nasze przekonania, lecz 

o nasze zachowania, a je�li wpływa na przekonania, to tylko po�rednio po-

przez relacj� mi�dzy zachowaniem a przekonaniami. Jaka miałaby by� ta 

relacja? Plantinga wyró�nia cztery mo�liwo�ci: (1) gdy zachowanie nie jest 

powodowane przez przekonania, ale przez impulsy nerwowe; przekonania s�
„niewidoczne” dla ewolucyjnego procesu, zatem prawdopodobie�stwo, �e 

tak wytworzone przekonania s� prawdziwe, jest niewielkie (epifenomena-

lizm). (2) Przekonania s� przyczynowo skuteczne w stosunku do zachowa-

nia, ale dzieje si� to nie na mocy ich semantyki, czyli tre�ci, lecz na podsta-

wie syntaksy, czyli neurofizjologicznych własno�ci (epifenomenalizm se-

mantyczny). (3) Przekonania s� przyczynowo skuteczne w odniesieniu do 

ich zachowania, ale nieprawidłowo przystosowuj�ce. (4) Przekonania s�
przyczynowo skuteczne w odniesieniu do zachowania zarówno semantycznie 

jak i syntaktycznie, oraz adaptacyjne.  

Zacznijmy od epifenomenalizmu semantycznego. Je�eli uznajemy, �e 

naturalizm jako materializm jest prawdziwy, to prawdopodobnie uznamy 

przekonania za materialne procesy lub zdarzenia w układzie nerwowym. Tak 

rozumiane przekonania mog� inicjowa� procesy przyczynowe wiod�ce do 

zachowania i jako takie maj� dwa rodzaje własno�ci – własno�ci neurofi-

zjologiczne oraz własno�� bycia o czym�. Aby neuronalne zdarzenie mogło 

by� naprawd� przekonaniem – np. �e Proust był subtelniejszym pisarzem ni�
Spillane – musi zawiera� jeszcze inny rodzaj własno�ci ni� własno�ci neuro-

fizjologiczne. Musi to by� ‘przekonanie, �e p dla twierdzenia p’, w naszym 

przypadku twierdzenia, �e Proust był subtelniejszym pisarzem od Spillane’a. 

Ka�de takie twierdzenie p musi mie� pewn� tre��, poprzez co posiada cech�
intencjonalno�ci (przekonanie, �e p). Intencjonalno�� sprawia, �e na tre��
przekonania składa si� podmiot (Proust, Spillane) i orzecznik (jest subtel-

10 P. C h u r c h l a n d, Epistemology in the Age of Neuroscience, „Journal of Philosophy” 84 

(1987), s. 548. 
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niejszym pisarzem). Pytanie, jak tre�� tego przekonania inicjuje pewien ła�-

cuch przyczynowy, pozostaje tu bez odpowiedzi. Zachowanie bowiem jest 

powodowane przez impuls nerwowy, dla którego tre�� przekonania – jako 

co� niematerialnego – wydaje si� by� czym� tajemniczym.

Tak zarysowany problem przypomina nieco kłopoty dualistów substan-

cjalnych z wytłumaczeniem, jak niematerialne zdarzenia lub procesy (np. 

przekonania) mog� wpływa� na materialny �wiat. Materialista musi wyja�-
ni�, jak neuronalna tre�� propozycjonalna mo�e przyczynowo oddziaływa�
na zachowanie. Kiedy np. sopran przechodzi nagle w wysokie C, powoduj�c 

roztrzaskanie si� kieliszków do szampana, dzieje si� to nie na mocy tre�ci 

czy znaczenia, lecz na mocy fizycznych własno�ci tego zdarzenia. Nawet je-

�eli słowa pie�ni �piewanej przez sopranistk� maj� całkowicie ró�n� tre��
(np. zamiast �piewa�: „Ach, jak ja go kocham”, �piewa: „Ach, jak ja go nie-

nawidz�”) kieliszki tłuk� si� w ten sam sposób. Wydaje si�, �e tre�� jest 

w tym przypadku pozbawiona mocy przyczynowej. Z perspektywy materali-

zmu epifenomenalizm semantyczny wydaje si� trudny do unikni�cia, co po-

zwala wst�pnie uzna�, �e nasza ocena prawdopodobie�stwa semantycznego 

epifenomenalizmu na gruncie ewolucjonistycznego naturalizmu powinna by�
wysoka.  

Jak jednak zauwa�a Plantinga, prawdopodobie�stwo rzetelno�ci naszych 

władz poznawczych w �wietle ewolucyjnego naturalizmu w poł�czeniu 

z semantycznym epifenomenalizmem jest niskie. Dlaczego? Naturalna selek-

cja mo�e modyfikowa� struktury wytwarzaj�ce przekonania w kierunku 

wi�kszej sprawno�ci lub adaptywno�ci, tak samo jak neuronalne struktury, 

które wytwarzaj� przekonania. Naturalna selekcja mo�e eliminowa� pewne 

struktury (te, które mogłyby osłabi� reproduktywne sprawno�ci), a wzmac-

nia� inne (które podwy�szaj� te sprawno�ci). Je�eli przekonanie fałszywe 

powoduje nieprawidłowe przystosowanie, wtedy naturalna selekcja mogłaby 

prawdopodobnie modyfikowa� struktury wytwarzaj�ce przekonania w kie-

runku ich wi�kszej wiarygodno�ci. Je�eli jednak tre�� przekonania nie ini-

cjuje ła�cucha przyczynowego, który prowadzi do zachowania, wtedy nie 

mo�e by� tak, �e przekonanie prowadzi do złego przystosowania z powodu 

swej fałszywo�ci, ani tak, �e prawdziwe przekonanie powoduje korzystne 

zachowanie na mocy swej prawdziwo�ci. Dlatego trudno jest tu zrozumie�, 
jak naturalna selekcja mo�e nagradza� przekonania prawdziwe, natomiast 

kara� fałszywe. 

Jerry Fodor uwa�a, �e problemów tych mo�na unikn��, przyjmuj�c zało-

�enie, i� semantyka jest (współ)determinowana przez syntaks�, tzn. tre��
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przekonania jest (współ)determinowana przez własno�ci neurofizjologiczne. 

W ten sposób intencjonalno�� mogłaby zosta� wł�czona w naturalny porz�-
dek

11
. Materialista mo�e tu twierdzi�, �e je�eli tre�� jest identyczna z pew-

nymi własno�ciami fizycznymi lub superweniuje na nich, wtedy tre�� jest 

przyczynowo zgodna z zachowaniem. Plantinga uwa�a, �e proponowane 

przez Fodora zało�enie w niczym nie zmienia jednak sytuacji – prawdopodo-

bie�stwo rzetelno�ci naszych przekona� jest niskie lub nieokre�lalne. Jego 

zdaniem superweniencja własno�ci tre�ciowych na własno�ciach fizycznych 

jest niewystarczaj�ca do tego, by tre�� mogła inicjowa� ła�cuch przyczy-

nowy wiod�cy ku zachowaniu, w dalszym bowiem ci�gu to własno�ci fi-

zyczne decyduj� o tym, �e przekonania współuczestnicz� przyczynowo 

w zachowaniu. 

Plantinga twierdzi, �e nie wie, jak materialista mógłby my�le� o mo�li-
wo�ci, zgodnie z któr� tre�� jest przyczynowo skuteczna, ale nie super-

weniuje na własno�ciach fizycznych. Problem ten mo�na oczywi�cie roz-

wi�za�, przyjmuj�c dualizm substancjalny, w którym „ja” jest niematerial-

nym obiektem, a takie własno�ci mentalne, jak np. przekonanie, �e istnieje 

	wi�ty Mikołaj, lub strach przed gangsterami – jako niezale�ne od ciała – 

nie superweniuj� na własno�ciach ciała. Jednak�e to rozwi�zanie jest dla 

naturalisty nie do przyj�cia. Dlatego Plantinga uwa�a, �e prawdopodobie�-

stwo rzetelno�ci przekona� w �wietle ewolucjonistycznego naturalizmu 

w poł�czeniu z twierdzeniem, �e tre�� przekonania nie inicjuje ła�cucha 

przyczynowego, tzn. tre�� nie ma mocy przyczynowej (epifenomenalizm 

semantyczny), jest niskie lub nieokre�lalne. Równocze�nie prawdopodobie�-

stwo, �e tre�� przekonania nie inicjuje ła�cucha przyczynowego, jest – 

w �wietle ewolucjonistycznego naturalizmu – wysokie lub nieokre�lalne. 

Prawdopodobie�stwo rzetelno�ci naszych władz poznawczych w �wietle epi-

fenomenalizmu semantycznego w poł�czeniu z ewolucyjnym naturalizmem 

i twierdzeniem, �e tre�� przekona� inicjuje ła�cuch przyczynowy prowadz�cy 

do zachowania, równie� jest niskie. 

11 J. F o d o r, Is Science Biologically Possible?, [w:] Naturalism Defeated?, s. 30-42. 
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VI. RELACJA MI�DZY PRZEKONANIAMI A PRAWD�

Zagadnienie relacji mi�dzy przekonaniami a zachowaniem dotyczy równie�
kwestii relacji mi�dzy przekonaniami a prawd�. Plantinga jest przekonany, �e 

prawda musi by� koniecznym warunkiem ka�dego rzetelnego przekonania, 

je�eli chcemy zagwarantowa� mu racjonalno�� w mocniejszym sensie. Ma to 

ogromne znaczenie ze wzgl�du na to, �e tre�� przekona� (prawdziwo��, fał-

szywo��), inicjuj�c ła�cuch przyczynowy zako�czony zachowaniem, mo�e 

wpływa� na to, �e przekonania wytwarzaj� adaptywne b�d
 nieadaptywne 

zachowania. Załó�my jednak, jak upiera si� jeden z adwersarzy Plantingi, 

William Ramsey
12

, �e prawda nie jest wewn�trzn� własno�ci� przekona� i �e 

własno�� bycia przekonanym, �e p nie jest wewn�trzn� własno�ci� przeko-

nanego. Prawdziwo�� przekonania nie superweniuje wtedy na wewn�trznych 

własno�ciach przekonania, a prawda mo�e zmienia� si�, podczas gdy włas-

no�ci neurofizjologiczne pozostaj� takie same. Kto� mógłby by� w pewnym 

stanie i mie� prawdziwe przekonanie, �e widzi wi�ni� na czubku lodów, ale 

mógłby by� te� w tym samym stanie i mie� fałszywe przekonanie, �e na 

czubku lodów znajduje si� wi�nia (np. mogłaby to by� jaka� fałszywa wi�nia). 

Ramsey konkluduje, �e relacyjne własno�ci organizmu, własno�ci, które nie s�
redukowalne do wewn�trznych własno�ci, mog� by� adaptywne. Przykładem 

mo�e by� kamufla� i własno�� bycia szybszym ni� jaki� drapie�nik w pobli�u. 

Na jakiej podstawie Ramsey wyprowadza powy�szy wniosek? 

Jak zauwa�a Plantinga, Ramsey obstaje przy swojej tezie, poniewa� nie-

wła�ciwie interpretuje ewolucyjny argument przeciwko naturalizmowi. 

Przyjmuje on mianowicie, �e własno�ci, które nie s� redukowalne do we-

wn�trznych własno�ci neurofizjologicznych (lub nie superweniuj� na nich), 

nie mog� by� przedmiotem wyboru w procesie ewolucji. Tymczasem argu-

ment Plantingi nie zale�y w ogóle od tego, �e relacyjne własno�ci nie mog�
by� przedmiotem naturalnej selekcji. Co wi�cej, wiele z nich, np. sprawno��, 
która jest własno�ci� relacyjn�, nieredukowaln� i niesuperweniuj�c� na wła-

sno�ciach neurofizjologicznych, mo�e by� przedmiotem wyboru. Jego argu-

mentu nie mo�na sprowadzi� do tego, �e je�eli prawdziwo�� lub fałszywo��
przekonania nie superweniuje na własno�ciach neurofizjologicznych tego, 

kto ma to przekonanie, wtedy naturalna selekcja nie jest w stanie wybiera�
prawdziwych przekona�. Stanowisko Plantingi w tej kwestii jest nast�pu-

12 W. R a m s e y, Naturalism Defended, [w:] Naturalism Defeated?, s. 15-30. 
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j�ce: naturalna selekcja operuje na szeroko rozumianym zachowaniu, nagra-

dzaj�c zachowania, które podwy�szaj� sprawno��, karz�c te, które j� obni-

�aj�. Kształtuje to zachowanie w kierunku wi�kszej sprawno�ci i adaptyw-

no�ci. Je�eli tre�� przekonania stoi na pocz�tku ła�cucha przyczynowego 

wiod�cego do zachowania (prawdziwe przekonanie prowadzi do adaptyw-

nego zachowania, a fałszywe – do nieadaptywnego), wtedy naturalna selek-

cja mogła wykształci� mechanizmy faworyzuj�ce przekonania prawdziwe. 

Je�eli jednak zało�ymy, �e tre�� przekona�, w opozycji do własno�ci neuro-

fizjologicznych, nie inicjuje przyczynowego ła�cucha wiod�cego do zacho-

wania, wtedy przekonania nie wytwarzaj� adaptywnych zachowa� dzi�ki 

swej prawdziwo�ci ani nieadaptywnych dzi�ki swej fałszywo�ci.  

VII. PRZEKONANIA FAŁSZYWE A ADAPTYWNO	�

Zagadnienie relacji mi�dzy przekonaniami i prawd� nasuwa jeszcze inna 

kwestia warta rozwa�enia: czy przekonanie fałszywe mo�e wytwarza� ad-

aptywne zachowania na mocy swej tre�ci? Jak Plantinga odpowiada na to 

pytanie? Plantinga uwa�a, �e jest wiele układów przekona� i pragnie� pro-

wadzi do zachowa� adaptywnych, mimo �e znajduj� si� w�ród nich przeko-

nania fałszywe.  

Na poparcie tezy, �e mog� zdarza� si� sytuacje, kiedy przekonania fał-

szywe nie przeszkadzaj� nam w tym, by zachowanie było adaptywne, Plan-

tinga proponuje wyobrazi� sobie jaskiniowca o imieniu Paweł, do którego 

zbli�a si� głodny tygrys. Najwła�ciwszym zachowaniem w jego przypadku 

wydaje si� by� ucieczka, zauwa�my jednak, �e to zachowanie jest wytwarzane 

przez du�� liczb� ró�nych przekona�, pragnie�, celów etc. W�ród takich 

przekona� mo�e by� cho�by to, �e Pawłowi podoba si� pomysł bycia zje-

dzonym, ale kiedy widzi tygrysa, zawsze ratuje si� ucieczk�, poniewa� wydaje 

mu si� nieprawdopodobne, by tygrys, którego widzi, mógł go zje��. To prze-

konanie – cho� nie wydaje si� by� prawdziwe – powoduje, �e ucieka 

w miejsce, gdzie b�dzie bezpieczny. Innym rodzajem przekonania �ywionym 

przez Pawła mo�e by� to, �e tygrys jest wielkim, ale przytulnym i ogromnie 

przyjacielskim kociakiem czekaj�cym tylko na to, by go oswoi�, jednocze�nie 

Paweł jest przekonany, �e najlepsz� drog� do oswojenia go jest ucieczka
13

.  

13 Zob. A. P l a n t i n g a, Ewolucyjny Argument przeciwko naturalizmowi, przeł. M. Iwa-

nicki, „Roczniki Filozoficzne” 52 (2004), nr 1, s. 408. 
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Co z tego wynika dla argumentu Plantingi? Uwa�a on, �e do�� łatwo wy-

obrazi� sobie istnienie wielu ró�nych kombinacji przekona� czy pragnie�, 

które powoduj� ró�ne zachowania, jednak o wiele trudniej zrozumie�, jak to 

si� dzieje, �e wi�kszo�� lub nawet wszystkie z przekona� mogłyby by� fał-

szywe, cho� mimo to adaptywne lub podwy�szaj�ce sprawno��. Na pytanie, 

czy przekonania Pawła – cho� głównie fałszywe – mog� nadal prowadzi� do 

zachowa� adaptywnych, odpowiada, �e tak, oczywi�cie. Prawdopodobnie 

najprostszym sposobem zrozumienia, jak to si� dzieje, jest – zdaniem Plan-

tingi – rozwa�enie systematycznych sposobów, za których pomoc� prze-

konania, cho� fałszywe, s� nadal adaptywne.  

Przypu��my, �e Paweł jest animist� i jest przekonany, �e wszystko jest 

obdarzone cech� �ycia. Przypu��my, �e Paweł my�li, i� wszystkie zwierz�ta 

i ro�liny go otaczaj�ce s� rodzajem czarownic. Jego sposobem odnoszenia 

si� do nich jest formułowanie deskrypcji poci�gaj�cych za sob� wniosek, �e 

zwierz�ta i ro�liny to rodzaj czarownic (‘bycie oleandrem poci�ga za sob�
to, �e oleander to czarownica’). Plantinga uwa�a, �e takie przekonanie – 

cho� fałszywe – powoduje adaptywne zachowanie. W �wietle naturalizmu 

wi�ksza cz��� przekona� Pawła b�dzie fałszywa, cho� nadal adaptywna, po-

niewa� prowadzi do wła�ciwych działa�. Chodzi tu o to, by Paweł potrafił 

przypisywa� wła�ciwe własno�ci wła�ciwym przedmiotom. Na przykład, 

je�eli przypisuje własno�� ‘bycia oleandrem’ ro�linie, któr� jest oleander, 

i je�eli przypisuje własno�� ‘bycia truj�c� ro�lin�’ oleandrowi, zachowuje 

si� we wła�ciwy sposób. Jaka jest zatem ró�nica mi�dzy mn� i Pawłem? 

Mamy wszystkie przekonania prawie takie same, np. „To jest oleander”, 

z drobn� ró�nic� – Paweł dodaje „i ten oleander jest czarownic�”. Oznacza 

to zatem, �e teista mo�e doda� do ka�dego przekonania o rzeczach w �wiecie 

– „i istnieje ona dzi�ki Bogu”.

Opisana sytuacja jest tylko jedn� z wielu. Mo�emy wyobrazi� sobie inne 

sytuacje, w których systemy fałszywych przekona� mog� by� adaptywne 

i posłu�y� jako narz�dzie przetrwania. Na przykład Michael Rea uwa�a, �e 

naturalizm poci�ga za sob� ontologi�, zgodnie z któr� nie istniej� �adne 

przedmioty (ontology of gunk). Przypu��my, �e Rea ma racj�. Musimy 

wtedy przyzna�, �e cho� wi�kszo�� naszych przekona� stwierdza istnienie 

przedmiotów, to jednak wi�kszo�� z tych przekona� mo�e by� fałszywa. 

Dlatego nasz naturalny sposób nadawania �wiatu struktury mo�e by� adap-

tywny. Co za tym idzie, wi�kszo�� naszych przekona� mo�e by� fałszywa, 

cho� adaptywna.  
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Jakie wnioski płyn� z tych uwag dla argumentu Plantingi? Wydaje si�, �e 

nie da si� sensownie utrzymywa�, �e prawdopodobie�stwo rzetelno�ci na-

szych przekona� w �wietle ewolucjonistycznego naturalizmu w poł�czeniu 

z mo�liwo�ci�, i� przekonania s� przyczynowo skuteczne w odniesieniu do 

zachowania, jak i adaptacyjne, jest wysokie. Gdyby naturalista chciał unik-

n�� zarzutu Plantingi, musiałby nie tylko stwierdzi�, �e powy�sze prawdo-

podobie�stwo jest wysokie, ale równie� to, i� prawdopodobie�stwo, �e 

w �wietle ewolucjonistycznego naturalizmu przekonania s� przyczynowo 

skuteczne w stosunku do zachowania na mocy własno�ci neurofizjologicz-

nych, jest niskie. Tymczasem �adna z tych mo�liwo�ci nie jest prawdo-

podobna. Co mo�e zrobi� wobec tego naturalista? Utrzymywa�, �e te 

prawdopodobie�stwa s� nieokre�lalne. Takie rozwi�zanie jednak nie mo�e 

zadowoli� naturalisty, oznacza wi�c jego pora�k�.  

VIII. ZAGADNIENIE UWARUNKOWA

Inny problem, któremu warto po�wi�ci� nieco uwagi, dotyczy okre�lenia 

tego, jakiego rodzaju prawdopodobie�stwo warunkowe wyst�puje w argu-

mencie Plantingi. Zgodnie z tym argumentem naturalista, który przyjmuje, 

�e prawdopodobie�stwo, i� w �wietle ewolucjonistycznego naturalizmu na-

sze przekonania s� rzetelne, jest wysokie lub nieokre�lalne, ponosi pora�k�
(nazwan� przez Planting� pora�k� Hume’a) w kwestii wiarygodno�ci, a za-

tem i racjonalno�ci swoich władz poznawczych. Czy naturalista nie mo�e 

jednak doł�czy� do swego stanowiska dodatkowego warunku, na którego 

podstawie stwierdzi, i� nasze systemy poznawcze s� wiarygodne? Czy nie 

jest to trafny sposób unikni�cia pora�ki przez naturalist�?  

Mo�liwe s� tu przynajmniej trzy manewry: 

1. Naturalista mo�e uwa�a�, �e teza o rzetelno�ci przekona� jest cz��ci�
naturalizmu, dlatego mo�e on z triumfem stwierdzi�, �e jest to teza wynika-

j�ca z naturalizmu (propozycja Gineta)
14

. 

2. Utrzymuj�c warunki, jakie proponuje naturalista, mo�emy doda� twier-

dzenie, zgodnie z którym wygrali�my ewolucyjn� loteri�, dlatego prawdo-

podobie�stwo rzetelno�ci naszych przekona� nie jest ani nieprawdopodobne, 

ani nieokre�lalne dla nowego warunku (propozycja Perry’ego). 

14 C. G i n e t, Comments on Plantinga’s Two-Volume Work on Warrant, „Philosophy and 

Phenomenological Research” 45 (1995), s. 407. 
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3. Naturalista mo�e doda� do noetycznej struktury twierdzenie, �e ist-

nieje prawdziwe zdanie takie, �e rzetelno�� przekona� jest prawdopodobna 

dla ewolucyjnego naturalizmu w poł�czeniu z tym zdaniem (propozycja 

O’Connora).
15

Jak Plantinga ustosunkowuje si� do tych procedur? Uwa�a on, �e takie 

manewry, daj�ce szybk� i gładk� odpowied
 na jego argument, nale�y od-

rzuci�. Przypu��my, �e jeste�my przekonani, i� Biblia jest objawieniem po-

chodz�cym od Boga, dlatego nie zawiera zda� fałszywych. Przypu��my da-

lej, �e w wyniku lektury Marka Twaina i H. L. Menckena doszli�my do 

wniosku, i� Biblia jest tekstem pozbawionym wiarygodno�ci, poniewa� za-

wiera mnóstwo bł�dów. Wniosek ten stanowi podstaw� do tego, by twier-

dzi�, �e zdania, które uznaj� na podstawie Biblii, s� fałszywe. Załó�my da-

lej, �e przyjmuj� zdanie, zgodnie z którym Jezus Chrystus przemienił wod�
w wino na weselu w Kanie Galilejskiej. Wcze�niejszy wniosek, �e zdania 

zawarte w Biblii s� fałszywe, wydaje si� obala� twierdzenie, �e Jezus Chry-

stus zamienił wod� w wino na weselu w Kanie. Czy mog� zatem – pyta 

Plantinga – obroni� to twierdzenie przez dodanie jeszcze jednego warunku 

do zdania obalaj�cego nasze twierdzenie, by móc stwierdzi�, i� prawdopo-

dobie�stwo obu tych zda� nie jest ani niskie, ani nieokre�lalne? Plantinga 

uznaje ten manewr za niegodny prawdziwego filozofa.

IX. PORA�KA TEISTY? 

Czy argumentu Plantingi nie mo�na zastosowa� równie� do stanowiska 

teisty? Ernest Sosa
16

 uwa�a, �e teista i naturalista znajduj� si� w dokładnie 

tej samej sytuacji, je�li chodzi o zdobywanie wiedzy. Dlaczego? W obu 

przypadkach refleksyjna wiedza jest uzyskiwana w �wietle pewnej episte-

micznej perspektywy, zakładaj�cej pewien „optymistyczny” obraz �wiata, 

zgodnie z którym kto� jest tak ukonstytuowany i tak zwi�zany z tym �wia-

tem, �e jego umiej�tno�ci poznawcze musz� prowadzi� do prawdy. Dlaczego 

zatem naturalista nie mo�e podtrzymywa� pogl�du na temat siebie czy swo-

ich bliskich przedstawiaj�cego jego sytuacj� w sposób bardziej dla niego ła-

skawy czy pomy�lny? Czy nie to samo robi teista? Ró�nica mi�dzy nimi 

15 T. O’ C o n n o r, A House Divided against Itself Cannot Stand, [w:] Naturalism De-

feated?, s. 129-134. 
16 E. S o s a, Plantinga’s Evolutionary Meditations, [w:] Naturalism Defeated?, s. 91-102. 
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polega tylko (a mo�e wła�nie a�?) na tym, �e naturalista zdobywa przekona-

nia na podstawie nauki, tymczasem teista odwołuje si� do teologii w rozu-

mieniu �wiata. A zatem, je�eli naturalista nie mo�e mie� rzetelnych prze-

kona�, to – jak zauwa�a Evan Fales
17

 – dlaczego teista miałby pod tym 

wzgl�dem czu� si� uprzywilejowany i ufa� swoim przekonaniom? Czy wo-

bec tego teizm – równie dobrze jak naturalizm – nie jest skazany na kl�sk�?  

Plantinga uwa�a, �e nie. Jak za tym argumentuje? Chrze�cijanin akcep-

tuje teizm, ale równie� specyficzne przekonania chrze�cija�skie, które po-

zwalaj� mu odró�ni� chrze�cijan od innych teistów. Je�eli przekonania 

chrze�cija�skie s� prawdziwe, wtedy istnieje prawdopodobie�stwo, �e pro-

cesy produkuj�ce przekonania s� wiarygodne. Zgodnie z teologi� chrze�ci-

ja�sk� Bóg tak zaplanował �wiat, �e uzdolnił człowieka do wej�cia w relacj�
z Nim dzi�ki �yciu, cierpieniu i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Mo�e-

my przypuszcza�, �e Bóg chciał, aby�my wiedzieli o tym planie, zwłaszcza 

�e skuteczno�� tego planu wi��e si� z naszymi przekonaniami na ten temat. 

Istnieje wysokie prawdopodobie�stwo, �e Bóg daj�c człowiekowi przeko-

nania na Jego temat wyposa�ył go w sposób zdobywania tych przekona�. 

Dlatego Plantinga uwa�a, �e procesy poznawcze produkuj�ce przekonania 

chrze�cija�skie zasługuj� na wiarygodno��.
  

X. UWAGI KOCOWE 

Clive Staples Lewis zarzucił naturalistom, �e ich stanowisko jest nie-

racjonalne, poniewa� zakłada poj�cie umysłu, który nie jest w stanie dotrze�
do prawdy na temat zjawisk, wskutek czego sami naturali�ci nie mog�
wydawa� wiarygodnych s�dów na �aden temat. Argumentacja Alvina Plan-

tingi przypomina Lewisowsk�, ale jest bardziej szczegółowa i uwzgl�dnia 

ró�ne odpowiedzi, jakich mo�e udzieli� naturalista. Plantinga uwa�a, �e 

przyj�cie naturalizmu wykluczaj�cego kontrol� Boga nad biegiem ewolucji 

ł�czy si� z potwierdzeniem tezy, �e nasze przekonania wytworzone na mocy 

naturalnej selekcji i przypadkowej mutacji genetycznej nie s� wiarygodne, 

albo – zaryzykujmy – przynajmniej wszystkie przekonania s� tak samo 

(nie)prawdopodobne. Plantinga u�ywa terminu racjonalno�� przekona�
w dwojakim znaczeniu, zale�y mu jednak na racjonalno�ci w mocniejszym 

17 E. F a l e s, Darwin’s Doubt, Calvin’s Calvary, [w:] Naturalism Defeated?, s. 43-58. 
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znaczeniu, któr� jest uzasadnienie prawdziwo�ci przekona�. Dlatego utrzy-

mywanie, �e przekonania naturalisty s� rzetelne przypomina nieco przy-

padek Davida Hume’a, który cho� jest �wiadomy, �e jego przekonania s�
mało wiarygodne, nie potrafi si� od nich wyzwoli�. Kl�ska naturalisty jest 

kl�sk� co do czysto prawdziwo�ciowych warunków racjonalno�ci.  

Problem warto�ci tego, czy nasze przekonania wytworzone na drodze 

ewolucji – tak jak to rozumie naturalizm metafizyczny – s� wiarygodne, 

wi��e si� �ci�le z relacj� mi�dzy przekonaniami a zachowaniem. Naturalista 

musi wyja�ni�, jak neuronalna tre�� propozycjonalna przekonania mo�e 

przyczynowo oddziaływa� na zachowanie. Je�eli tre�� przekonania nie ini-

cjuje ła�cucha przyczynowego wiod�cego do zachowania, naturalista musi 

boryka� si� np. z problemem, jak to si� dzieje, �e przekonanie prowadzi do 

złego przystosowania z powodu swej fałszywo�ci albo powoduje korzystne 

zachowanie na mocy swej prawdziwo�ci. Superweniencja własno�ci tre�cio-

wych na własno�ciach fizycznych – zdaniem Plantingi – jest niewystarcza-

j�ca do tego, by tre�� mogła inicjowa� ła�cuch przyczynowy wiod�cy ku za-

chowaniu, w dalszym bowiem ci�gu to własno�ci fizyczne decyduj� o tym, 

�e przekonania współuczestnicz� przyczynowo w zachowaniu. Problem rela-

cji przekona� do zachowania dotyczy równie� kwestii relacji mi�dzy prze-

konaniami a prawd�. W przeciwie�stwie do naturalistów Plantinga uwa�a, �e 

prawda jest wewn�trzn� własno�ci� rzetelnego przekonania. Kwestia relacji 

przekona� do prawdy nasuwa jeszcze inne pytanie: czy przekonanie fał-

szywe mo�e wytwarza� adaptywne zachowania na mocy swej tre�ci? Plan-

tinga uwa�a, �e jest wiele ró�nych kombinacji przekona�, które mog� pro-

wadzi� do adaptywnych działa�, cho� w wielu przypadkach takich kombina-

cji przekonania s� fałszywe. Kolejna kontrowersja dotyczy tego, czy natura-

lista nie mo�e doł�czy� do swego stanowiska dodatkowego warunku, na 

którego podstawie stwierdzi, �e nasze systemy poznawcze s� w cało�ci 

wiarygodne? Plantinga uznaje taki chwyt za niegodny prawdziwego filozofa. 

Ostatnie zagadnienie dotyczy tego, czy stanowiska naturalisty i teisty nie s�
zbie�ne ze wzgl�du na to, �e podtrzymuj� co� w rodzaju przychylnego dla 

ka�dego ze stanowisk obrazu �wiata, do obu zatem mo�na zastosowa� argu-

ment Plantingi. Plantinga uwa�a jednak, �e nie jest to mo�liwe, poniewa�
mi�dzy teist� i naturalist� zachodz� ró�nice dotycz�ce sposobu zdobywania 

wiedzy na temat �wiata i sytuacji poznawczej.

Celem ewolucyjnego argumentu przeciwko naturalizmowi jest wykaza-

nie, �e stanowisko naturalisty wikła si� w sprzeczno�ci, dlatego nie mo�na 

go racjonalnie podtrzymywa�. Po�rednio słu�y on równie� intelektualnej 
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obronie wiarygodno�ci teistycznego obrazu �wiata. Plantinga podkre�la, �e 

naturalizm nie mo�e by� stanowiskiem przyjmowanym bezkrytycznie, na 

mocy milcz�cego porozumienia mi�dzy filozofami. Dlatego warto na koniec 

zastanowi� si� nad wiarygodno�ci� samego naturalizmu. 

Naturali�ci twierdz� zgodnie, �e nie istnieje nic ponad to, o czym mówi 

nauka (chodzi głównie o nauki szczegółowe), i �e tylko za pomoc� metody 

naukowej mamy dost�p do realnego �wiata. Czy naturalista, wygłaszaj�c taki 

pogl�d, nie razi sw� pretensjonalno�ci�? (Co bowiem z innym dost�pem do 

�wiata, który został dany np. Mozartowi?) Naturalista powie, �e o prawdzi-

wo�ci nauki �wiadcz� jej osi�gni�cia w dziedzinie zarówno teoretycznej, jak 

i praktycznej. Ale – jak pyta William P. Alston
18

– czy post�powanie natura-

listy nie jest nara�one na zarzut arbitralno�ci? Wyobra
my sobie bowiem, �e 

kto� zachwycony oszałamiaj�cymi post�pami współczesnej wiedzy matema-

tycznej stwierdza, �e nie istnieje nic poza tym, co odkryła czysta mate-

matyka. Czy nie jest arbitralnym twierdzi� na podstawie osi�gni�� jednego 

rodzaju wiedzy na temat �wiata, �e inne sposoby tak naprawd� nic nam nie 

mówi� o rzeczywisto�ci?  

Naturalista mo�e w tym miejscu zapyta�, czy istniej� jakie� racje, aby 

przyj�� inne sposoby uzyskiwania wiedzy o �wiecie. Jak zauwa�a Alston, 

istniej� dwa rodzaje odpowiedzi na to pytanie. Po pierwsze, wydaje si�, �e 

naturalista wpada w pułapk� epistemologicznej kolisto�ci, chc�c ugruntowa�
twierdzenia zdobywane za pomoc� metod naukowych w wiedzy, których 


ródłami s� wła�nie owe metody naukowe. Dlatego �adne z domniemanych 


ródeł wiedzy, a zatem i metody naukowe, nie mo�e by� okre�lane jako rze-

telne 
ródło przekona� i wiedzy. Produkt pochodz�cy z tego 
ródła nie mo�e 

by� dowodem jego wiarygodno�ci. Po drugie, nie mo�emy zapomina� o pod-

stawowym rozró�nieniu mi�dzy wystarczaj�cymi i koniecznymi warunkami 

wiedzy. Zastosowanie metod naukowych, pisze Alston, jest wystarczaj�ce do 

poznania prawdy o �wiecie, to jednak nie oznacza, �e jest konieczne.  

Zapytajmy jeszcze raz: jaki rodzaj zagro�enia stanowi naturalizm dla te-

izmu chrze�cija�skiego? Do czego w istocie sprowadza si� stanowisko natu-

ralisty? W odpowiedzi przytocz� obszerny fragment prze�miewczego tekstu 

Oetsa K. Bouwsmy,  

[...] zbadajmy zdanie Krikoriana: „Dla naturalizmu jako filozofii, uniwersalne zastosowanie 

metod eksperymentalnych jest przekonaniem bazowym”. Rozwa�my zdanie paralelne wobec 

18 A l s t o n, What Is Naturalism, that We Should Be Mindful of It?, s. 9-10. 
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niego na temat sprzedawcy odkurzaczy: „Dla odkurzaczologii jako filozofii, uniwersalne za-

stosowanie otworu ss�cego jest przekonaniem bazowym”. Sprzedawca odkurzaczy mo�e 

mówi� do siebie samego: „Je�eli kiedykolwiek si� poddam [w twierdzeniu tego przekonania 

bazowego], nigdy nie sprzedam �adnego odkurzacza. To jest przekonanie bazowe – podsta-

wa”. Kiedy gospodyni domowa pyta: „Czy mo�na go u�y� do sprz�tania kurzu z ksi��ek?”, 

odpowiada: „Oczywi�cie, �e mo�na”. A kiedy jej to demonstruje i okazuje si�, �e w tym 

wypadku odkurzacz nie działa najlepiej, czy nie powinien zaprzeczy� tej uniwersalnej zasto-

sowalno�ci otworu ss�cego odkurzacza? Nic z tych rzeczy. Mo�e co najwy�ej ponarzeka� na 

siebie, �e nie jest do�� zr�czny, lub �e to, co gospodyni bierze za kurz, wcale nim nie jest. Uni-

wersalne zastosowanie otworu ss�cego jest teraz kryterium dla okre�lenia, czym jest kurz. Je�eli 

mo�emy zastosowa� tu otwór ss�cy, to znaczy, �e jest to kurz. Je�eli nie, to nie jest kurz
19

.

Według sugestii Bouwsmy stanowisko naturalisty jest tylko wyra�eniem 

pewnej postawy, poniewa� nie uzyskuje tak naprawd� tego, co jest wyma-

gane, by naturalista mógł stwierdzi�, �e jest tak, jak my�li. Czy musimy za-

tem ba� si� zagro�enia ze strony naturalizmu? Wydaje si�, �e naturalizm nie 

jest w stanie zagrozi� teizmowi chrze�cija�skiemu. W najgorszym razie 

mo�na przyj��, �e oba stanowiska s� ekspozycj� pewnych postaw równo-

silnych wzgl�dem siebie, gdy chodzi o ich argumentacj�. W �wietle argu-

mentacji Plantingi wydaje si�, �e ta ostatnia propozycja traci wiele ze swej 

atrakcyjno�ci.  
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ALVIN PLANTINGA’S EVOLUTION ARGUMENT 

AGAINST NATURALISM 

S u m m a r y 

In the article the proposition is put forward that naturalism connected with evolutionism is 

an attitude involved in many problems, and the rationality of the naturalist attitude is not credi-

ble. The proposition is proven on the basis of the evolution argument against the form of natu-

ralism that assumes that evolution theories are true, which was formulated by Alvin Plantinga. 

In the article it is shown that the naturalist explanation of human cognitive mechanisms is self-

refuting. The naturalist claims that man’s cognitive system originated by way of evolutionary 

processes, and the aim of these processes is man’s survival, and not the truth of his beliefs; 

hence – on the basis of such reasoning – one may doubt if all beliefs are true, including the natu-

ralist one. Hence in the article it is shown that the naturalist’s all beliefs, and among them the 

belief that ‘God does not exist’, cannot be credible. An indirect aim of the evolution argument 

against naturalism is also intellectual defense of credibility of the theist image of the world. 

The starting point of the article is presentation of the argument that half a century earlier 

was formulated by Clive Staples Lewis. Next the details of Plantinga’s argumentation and con-

troversies connected with it are shown. In the final part of the article the relation between natu-

ralism and theism is discussed. In conclusion it is stated that the naturalist attitude does not at-

tain what is required, so that a naturalist could state that it is the way he thinks; and this is why 

he is not able to threaten Christian theism.  

Translated by Tadeusz Karłowicz 
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